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Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan của tỉnh đóng trên địa bàn; 

- Các doanh nghiệp, các trường THPT trên địa bàn; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Bảo hiểm xã hội số (VssID) là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động của 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đã được cung cấp trên Google Play cho thiết bị sử 

dụng hệ điều hành Android và AppStore cho thiết bị sử dụng hệ điều hành IOS của 

Apple để thiết lập kênh giao tiếp và tạo điều kiện cho người tham gia bảo hiểm xã 

hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công 

một cách thuận tiện, nhanh chóng nhất, từng bước thực hiện việc thay thế sổ 

BHXH, thẻ BHYT giấy như hiện nay.  

Để đẩy mạnh việc ứng dụng VssID trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của UBND 

tỉnh tại Công văn số 118/UBND-VP7 ngày 17/3/2021, UBND huyện yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học; UBND các xã, thị trấn 

đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về Bảo hiểm xã hội số (VssID), nhất là về ý 

nghĩa, tiện ích của VssID và vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động, học sinh, chiến sỹ các LLVT… trong đơn vị có sử dụng điện thoại thông 

minh thực hiện cài đặt ứng dụng VssID để có thể tra cứu thông tin về BHXH, 

BHYT, BHTN của bản thân. 

2. Bảo hiểm xã hội huyện: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn tổ chức triển 

khai thực hiện cài đặt ứng dụng VssID theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.  

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Tổng hợp tình hình, 

báo cáo UBND huyện, BHXH tỉnh theo quy định. 

3. Trung tâm Y tế huyện phối hợp với BHXH huyện triển khai cài đặt ứng 

dụng VssID đến tất cả đội ngũ y bác sĩ, người lao động đang làm việc tại các cơ sở 

khám chữa bệnh trên toàn huyện. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn 

cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cài đặt ứng dụng VssID khi đến khám, 

chữa bệnh tại các cơ sở y tế. 

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Liên đoàn Lao động 

huyện phối hợp với BHXH huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao 

động đang làm việc tại doanh nghiệp trên địa bàn huyện cài đặt ứng dụng VssID. 
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5. Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX 

huyện phối hợp với BHXH huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cài 

đặt ứng dụng VssID đến tất cả đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động, 

học sinh trong các nhà trường có sử dụng điện thoại thông minh. 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao 

huyện phối hợp với BHXH huyện đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền bằng các hình 

thức phù hợp về VssID, nhất là ý nghĩa, lợi ích của việc sử dụng VssID để người 

dân nắm bắt thông tin và chủ động cài đặt ứng dụng VssID. 

7. UBND các xã, thị trấn phối hợp với BHXH huyện tuyên truyền, hướng dẫn 

cài đặt ứng dụng VssID đến các hộ dân đang tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn.  

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức chính trị - xã hội 

tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên, người lao 

động và nhân dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, các lực 

lượng vũ trang trên địa bàn huyện triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện có khó 

khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về UBND huyện (qua BHXH huyện tổng hợp) 

chỉ đạo thực hiện./. 
 

Nơi nhận : 
- BHXH tỉnh Nam Định; 

- TT HU, HĐND,UBND huyện; 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, BHXH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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